Phóng sự Sinh hoạt CĐNVQG Hải ngoại
Chủ đề: Kỷ niệm Ngày Quân Lực 19-6
Tác giả: Minh Phượng

Lễ Truy Điệu CSTV, NQLVNCH và
Khánh Thành Bia Tưởng Niệm

Chiều ngày 17 tháng 6, 2017, gia đình QGNT

[Quốc Gia Nghĩa Tử] đã

tham dự buổi Lễ truy
điệu và dâng hoa chiến sĩ trận vong tại tượng đài chiến sĩ, thành phố Westminster, do
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California cùng các hội quân nhân thuộc nhiều quân
binh chủng QLVNCH tổ chức.
Thành viên GĐQGNT hiện diện hôm ấy gồm có gồm Thầy Nguyễn Lộc Thọ, chị Nam
Bùi, anh Trần Thái, anh Phó Thịnh Trương, anh Liu Hậu Sám (từ Florida qua) và Minh
Phượng.

Trái qua phải: anh Trương, anh Thái, chị Nam Bùi, thầy Thọ
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Trái qua phải: anh Thái, chị Nam Bùi, Minh Phượng, anh Sám, anh Trương

Buổi lễ truy điệu năm nay được sự tham dự của rất nhiều đoàn thể, biệt hội và đồng
hương. Đặc biệt nhất vẫn là lễ dâng hương và bài văn điếu đến anh linh các chiến sĩ đã vị
quốc vong thân.

Page 2 of 8

Vị chủ tọa buổi lễ truy điệu là cựu Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu đã cùng các đơn vị
của liên quân cử hành lễ đặt quân kỳ rũ trước tượng đài theo lễ nghi quân cách rất trang
trọng.

Sáng ngày 18/6/2017, gia đình QGNT cũng có mặt tại Tượng đài Chiến Sĩ để tham dự
ngày Quân Lực VNCH và lễ khánh thành bia tưởng niệm các anh hùng đã tuẫn tiết vào
ngày 30/4/1975.
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Từ trái qua phải: Chị Hoa, chị Thơ, anh Thái, anh Thừa, anh Nam,
chị Như, Minh Phượng, thầy Thọ, Ái Liên

Từ trái qua phải: Anh Trương, anh Sám, anh Thành,
(sau lưng anh Sám và là phu quân chị Như) chị Như, chị Hoa

Chụp hình lưu niệm cạnh các vòng hoa sau lưng Tượng Đài Chiến Sĩ
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Tấm bia tưởng niệm được tạ với chân dung của 7 vị tướng và
danh sách các anh hùng đã tuẫn tiết trong ngày 30/4/1975

Chụp hình trước bia tưởng niệm
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GD QGNT là một trong các hội đoàn đã ủng hộ $1,000.00USD cho việc đặt bia tưởng
niệm này.

Các cựu quân nhân đã được các hậu duệ trao vòng hoa để tỏ lòng tri ơn đến các bậc
trưởng thuợng trong QLVNCH đã dựa lưng nỗi chết trong những năm tháng miệt mài gìn
giữ tự do trên quê hương trước 1975....
Đại diện GĐQGNT, Phượng cũng đã hát bài “Cha”, sáng tác của anh Trần Dũng Tiến,
Q73, trong chương trình văn nghệ.
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Bài hát đã được nhiều người khen là hay, và có một số cựu quân nhân đã đến cám ơn tác
giả (anh Dũng Tiến) đã viết lên một bài hát thật hay và gây nhiều xúc động. Xin bấm vào
you tube sau đây để nghe trọn bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=hLwyhGRA8uo

Cha
Sáng Tác cuả Trần Dũng Tiến

Ngày Quân Lực lại nhớ đến Ba
Nhớ tiếng Ba vui hát Quân Ca
Nhớ lá cờ vàng bay phất phới
Giờ đây còn lại chút hương hoa...
Cảm ơn người Chiến Sĩ Cộng Hòa
Đã giữ gìn bờ bõi Ông Cha
trọn một lòng hy sinh cứu quốc
cho an vui, ấm áp bao nhà...
Mong ngày nào về lại quê hương
Dựng lại tin yêu khắp nẻo đường
lai láng tình quân dân cá nước
và tình người lan toả muôn phương...
Xin cám ơn BTC, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH miền Tây Nam Hoa Kỳ đã bỏ nhiều thì
giờ, công sức để tổ chức một buổi lễ thật trang trọng, vinh danh những anh hùng trong
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QLVNCH, nhất là trong bối cảnh đáng buồn hiện nay tại quê nhà, cùng những thử thách
cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại đang phải đối mặt...
Xin chân thành cám ơn thầy Thọ luôn sát cánh với chúng con trong các sinh hoạt cộng
đồng lớn bé, xa gần. Tình thương và tấm gương sống cho quê hương đất nước của thầy,
một cựu chiến binh trong QLVNCH và một người thầy dung dị, hiền hòa sẽ mãi mãi là
niềm an ủi lớn lao nhất đối với chúng con.
Xin cám ơn quý anh chị QGNT đã bỏ thì giờ quý báu để đến tham dự buổi lễ đầy ý nghĩa
và vô cùng trang trọng, vinh danh những người lính trong QLVNCH, trong đó có cha của
chúng ta.
Xin bấm vào đây để xem tất cả những hình ảnh thu lại được trong ngày QLVNCH...
http://s49.photobucket.com/user/pvo369/library/2017-06-18%20Ngay%20Quan%20Luc%20VNCH?sort=2&page=1

Minh Phượng

Nguồn: Internet E-mail by mp chuyển
https://pvo369.wordpress.com/2017/06/18/le-truy-dieu-chien-si-tran-vong-ngay-quan-luc-vnch-va-khanh-thanh-bia-tuong-niem/

Đăng ngày Thứ Ba, June 20, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
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